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Cariera Cîmpu lui Neag Productivitatea

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a început o vizită de lucru 

în județul Hunedoara 
Sosirea la Deva

Tovarășul Ni c o 
Ceaușescu, secretar 
neral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Ro
mânia, a sosit, miercuri 
seara, la Deva, urmînd să 
efectueze o vizită de lucru 
in județul Hunedoara.

împreună cu secretarul 
general al partidului se 
află tovarășa Elen a 
Ceaușescu, tovarășii Cons-

Tosif
Petru

1 a e tantin DăsCăleseu,
Banc, Emil Bobu, 
Enache.

Vizita de lucru a 
tarului general al 
dului îji acest 
centru economic al țării 
prilejuiește noi și fructu
oase întîlniri ale ' condu-

> cătorului partidului și sta- al partidului, să facă 
tul ui cu puternicele deta
șamente muncitorești ale 
minerilor, siderurgiștilor,

secre- 
parti- 

puternic

energeticieiiilor, ale tutu
ror categoriilor de oameni 
ai muncii ce-și desfășoa
ră activitatea în acest ju
deț, ferm hotărîți să nu 
precupețească nici un e- 
fort pentru a traduce . in 
viață istoricele hotărîri 
ale Congresului al XH.-leâ 

to
tul pentru dezvoltarea ba-

(Continuare în pag. a 4-a)

Transmisiune directă la posturile de radio și televiziune

LA BILANȚUL LUNII AUGUST:

5 300 tone de cărbune 
cocsificabil peste prevederi

Desfășurînd cu consecvență o activitate productivă 
rodnică,. la înaltele cote ale dăruirii •• muncitorești, 

anții la acțiunea „Huilă — Cîmpu lui Neag 
*82" — mineri, mecanizatori, cadre tehnico-ingine- 
rești — au încheiat luna august cu o nouă perfor
manță in materializarea dezideratului „Țării — cit 
mai mult cărbune !“. Ei au extras pește prevederile 
lunare 5311 tone de cărbune cocsificabil. Acest noii 
succes al vrednicilor muncitori, ingineri și tehnicieni 
sosiți la poalele Retezatului de pe toate meleaguri
le județului nostru, reprezintă încununarea străda
niilor pe tare ei Îs depun pentru țară, pentru pro
pășirea ei, este expresia prin lapte a, abnegației 
muncitorești față de un comandament major stabilit 
de Partid pentru a asigura premisele independenței 
energetice a patriei.

muncii — depășită 
cu peste o tonă 

pe post
Brigada condusă de Pa

vel Dediu, dm sectorul I 
al I.M. AninOasa, a pus în 
exploatare, în luna iulie 

nou abataj dotat .cu 
mecanizat de 

și tăiere. încă 
ex- " 

noii capacități 
august — 
conducerea 
aflîndu-se

Cu prilejul vizitei de lucru în ju
dețul Hunedoara a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, astăzi va

avea loc în municipiul Petroșani o adu
nare populară pe care posturile de ra
dio și televiziune o vor transmite direct 
în jurul orei 12,30.

r
MECANIZAREA LUCRĂRILOR MINIERE,

un drum laborios, al progresului și împlinirilor

A

Noi cote 
ale vredniciei 
încheind luna augustț- 

cu depășirea' sarcinilor la 
-producția 
bune eu 
colectivul 
al I.M.
fruntaș pe 
zarea sarcinilor 
pe primele opt luni 
anului, a atins o nouă co
tă a depășirilor de la în
ceputul anului : peste
10 000 tone de' cărbune. 
Nivelul productivității 
muncii pe sector a fost 
superior celui planificat 
în luna august cu peste 
j.î'%- -hg/ post, expresie a 
unei activități eficiente a 
colectivului. Contribuția 
cea mai însemnată la 
reușita pe ansamblul sec
torului au avut-o brigăzi
le conduse de Vasile Ru- 
su, Ioan Rotaru, Nicolae 
Rusu, Victor Butnariu 'și 
Dumitru Boca, formații 
de abataj care raportează 
substanțiale plusuri față 
de sarcinile" proprii de ex
tracție.

fizică de eăr-
873 t o ii e, 

sectorului V 
Lupeni, 

mină în reali- 
de plan 

ale

Aspect de muncă din 
cadrul modernei secții 
de asamblare a combi
nelor miniere de tăiere 
mecanizață a cărbune
lui, din cadrul 
Petroșani.

un 
complex 
susținere 
'țțift :■ ă doua lună de 
pioatare a 
productive — 
brigada, la 
schimburilor
Vasile l-'lorea, Nicolae A- 
dămuț, Pavel Perdun și 
Vasile Barau, a extras 
peste 5 000 tone de căr
bune, din care peste 650 
de tone peste prevederi, 
depășind nivelul planifi
cat al productivității mun
cii cu 1,1 tone pe post. De 
precizat că cea mai rod
nică etapă a acestui bi
lanț pozitiv a constituit-o 
decada a III a a lumi în
cheiate.

„Ș-au obținut realizări importante....dar, trebuie să spunem deschis,
mai avem multe de făcut. Sîntem de fapt, numai la începutul realizării pro
gramului de mecanizare a lucrărilor miniere și se impune a se acționa cu mai 
multă hotărîre pentru realizarea mașinilor și utilajelor necesare mecanizării 
rapide a tuturor lucrărilor miniere".

fț înt .cuvinte de a- 
gj preciere, cuvinte- 

îndemn, cuvinte-’ 
program, rostite în 1979, 
în august, la marea 
dunăre populară din 
peni, La 
tîlnire a 
nerăi al 
minerii i 
întregul 
Jiului, 
constă în 
r.eazâ 
curs.
ne pentru înfăptuirea 
înaltei îndatoriri patrio-

a-
Lu- 
în- 
ge- 
eu 

din 
Văii .

lor.

memorabila 
secretarului 
partidului 

Lupeniului, 
bazin al 
Valoarea 

.faptul că jâlp- 
drumul de ... 

direcția de acțiu-
par-

I
I

I
I
I

tiee a minerilor — asi
gurarea cărbunelui ne
cesar industriei româ
nești, economiei națio
nale în plin avînl. . De 
fapt, de fiecare dată, în 
dialogurile purtate eu 
minerii, secretarul ge
neral al partidului a in
dicat nu doar sarcinile, 
obiectivele ce trebuie 
realizate, ci a jalonat și 
căile, modalitatea de 
realizare a acestor o- 
biective. Din inițiativa 
și la indicația secretaru
lui general al partidului

a fost elaborat un am
plu program pentru me
canizarea 
niere, 
zării 
extracție, reduci 
fortului fizic" 
ran, creșterii 
vității muncii 
ceastă bază, 
producției de 
ritmul cerințelor econo
miei naționale.

lucrărilor mi- 
țemelia moderni- 
tehnologiilor de 

ie, reducerii e- 
în subte- 
producti- 

și, pe a- 
a sporirii 
cărbune in

Ioan DUBEK

(Continuare in pag. a t-a

Creații ale oamenilor,
pentru

Clădit de-â lungul a 
zeci de ani prin munca 

a minerilor, pres
ai Văii 

s-a extins, -inte- 
produse- 

ac- 
reeeri- 

și legată . indisolubil 
inițiativele ■secreta- 

parti- 
Nicolae 

au'

oameni
s-au construit
Jiului : Intru
de tricotaje Re

cea de confecții

La intrarea în hala u- 
' neia din cele mai noi și 
î. importante secții de pro

ducție de la I.U.M.P., 
două moderne și com
plexe agregate atrag, 
deopotrivă, 
inscripția pe care o poar
tă. Reproducem cuvin
tele turnate ■ în metal 
lucitor : „I.U.M. Petro
șani — Ștand pentru. în
cărcat și etalonat supa
pe de siguranță hidrau
lice". Pe cel de-al doi
lea agregat, asemănă
tor intr-un fel — ca 
scop tehnologic — ci
tim, de asemenea : 
„I.U.M. -Petroșani — 
Ștand pentru încercarea 
și verificarea supapelor 
de sens dcblocabile hi
draulic".

Ne aflăm 
echipament 
comandă 
pentru utilaj 
Aici a prins viață, 
materializat, indicațiile 
și îndemnurile secreta
rului general al parti-

torul partidului și stalu
lui nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, le-a 
dat colectivului uzinei 
noastre.

— Ce a însemnat pen
tru oamenii colectivului

dului, la vizita anteri
oară,. din anul 1979, fă
cută in Valea Jiului, in 
uzină. Tînărul inginer- 
Gheorghe Iliescu, în a 
cărui răspundere intră 

atenția prin activitatea din hala de
iiiiiiMuiiHiiHiiiiiiimiiiiuiiiiiiimiiiHiimiiiiiiiiiiiiiHr

ISTORIE NOUĂ 
scrisă pe emblema 

construcției de mașini miniere 
zzzzzzzzzzzzzzzzzzrzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzozzzrzzzzzzzzz

echipament hidraulic, 
ne mărturisește :

— Tot ce vedeți aici 
— secția nouă, dotată 
cu mașini unelte și apa
ratură de măsură și con- 

tehnicij 
contemporane de vîrf, 
echipamentul hidraulic 
pe care-1 realizăm, sînt 
rezultatul direct al apli
cării orientărilor și indi
cațiilor pe care conducă-

în secția de .... .
hidraulic de trol la nivelul 

și distribuție 
minier.

s-au

această înnoire a uzinei ?
—■ Totul ! — ține să 

sublinieze interlocutorul. 
A 
la 
de 
să ,.
bineînțeles — n.n.) la fo
losire^, în procesul de

însemnat trecerea de 
o zestre de utilaje 
tehnicitate mai redu- 

(din vechile secții,

fabricație a unor mașini- 
unelte moderne de mare 
precizie și înalt randa
ment — cum sînt strun-

guri automate, mașini 
.găurit cu comandă nu
merică și altele. Pen
tru a fi cu pregătirea 
profesională la nivelul 
dotării cu tehnică de 
vîrf muncitorii din sec
ție cum sînt strungarii 
Marin Patru, Lianu Le- 
jea, Andrei Pety, care 
lucrează pe strunguri au
tomate, sau Ion Nichita 
căruia i s-a încredințat 
o mașină cu comandă 
numerică, au fost tri
miși la specializare în 
mari uzine constructoa
re de mașini din țară.

Așadar, împlinirile fii 
viața uzinei pe planul 
amplei dezvoltări și mo
dernizări prefigurată 
prin programul partidu
lui de mecanizare a mi
neritului, sînt urmate 
de împlinirile — nu mai

I. BALAN

\

*

eroică 
tigiul economic 
Jiului 
grind astăzi și 
le industriei ușoare, 
tivitate de dată' 
tâ 
de
rului general al 
dului, tovarășul 
Ceaușescu, care au' sti
mulat o armonioasă dez
voltare a întregii țări, 
„In Valea, Jiului, subli
nia tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, în timpul 
unei vizite de lucru, sînt 
încă puține locuri de mun. 
că pentru femei. Trebuie 
să vă anunț că am stabi
lit ca încă în acest cinci
nal, începînd de anul vi
itor, să trecem la cons
trucția cîtorva întreprin
deri care vor asigura po
sibilitatea de lucru pentru 
aproape 6000 de persoa
ne, Suplimentar față de 
prevederile stabilite în pla
nul cincinal. Prin aceasta 
vom asigura locuri de 
muncă pentru cea mai 
mare parte a femeilor". 
Grija pentru oamepi, pen_ 
tru bunăstarea lor mate
rială și spirituală — obiec
tiv fundamental al politi
cii partidului și statului 
nostru — se află la teme
lia noilor unități econo-

mice care 
-în Valea 
prinderea 
tfoșani.
din Vulcan, Tesătoria de 
.mătase Lupeni, Fabrica 
de mobilă din Petri la, în
treprinderea de produse 
electrotehnici? . din Petro
șani.

Făcînd parte 
tă din 
mentar 
nomică .
Jiului, întreprinderea de 
tricotaje este o unitate 
reprezentativă atît uen- 
tru timpul record de cons
trucție (aproape doi ani), 
cit și prin valoarea cre
ațiilor obținute de un co
lectiv harnic, format 
cea mai mare parte 
femei, soții și fiice 
minerilor, a căror califi
care s-a realizat la locul 
de muncă. In cele 
ateliere am întîlnit nume
roși muncitori — Maria 
Mînzatu, Vasile Șvabii, 
loan. Socaci, Paula Șchio
pii, Vasile Lepădat. Eleo
nora Popa, Kulcși’i- Ro- 
zalia, Lenuța Păduraru. 
Ion Cerna, Zoița Burlui, 
Florica l’ricop, sînt doar 
cîțiva dintre ei — a căror 
pricepere este cuprinsă în

liberiu SPÂTARU

integran-* 
programul supli- 
de dezvoltare eco- 
și socială a Văii

în 
din 
ale

două

(Continuare in păg. a 2-a)
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• Uricani - un oraș minier în pas cu înnoirea 
țării

• Festivalul național „Cîntarea României'* 
Măreață epopee a muncii și creației
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I.A.C.C.V.J. — o prezență 
activă în viața 

beneficiarilor săi
Expresie elocventă a măsurilor adoptate din i- 

nițiativa secretarului general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceausescu, pentru îmbunătățirea condi
țiilor sociale ale minerilor, întreprinderea pentru 
administrarea cantinelor și căminelor, mai cunoscu
tă sub inițialele sale — I.A.C.C.V.J. — se află în 
cel de-al 5-lea an de activitate. Este o perioadă scur
tă, dar densă, prin prisma realizărilor înregistrate 
pe planul dezvoltării extensive.

De pildă, prin construirea celor trei mari can
tine din Lupeni, Vulcan și Petrila, care deservesc 
toate întreprinderile miniere, se asigură masa gra
tuită la intrarea în subteran unui număr de peste 
22 000 de oameni ai muncii. Cantinele sînt înzestrate 
cu utilaje adecvate pentru prepararea și depozitarea 
alimentelor, cu spații de servire modernă, care asi
gură o ambianță plăcută, civilizată. Calitatea prepa
ratelor cît și a servirii, solicitudinea personalului cu 
care sînt încadrate aceste unități au atras aprecieri 
elogioase din partea consumatorilor, cunoscuți, în 
general, ca deosebit de exigenți în cazul acestor ser
vicii.

Dezvoltarea extensivă a întreprinderii a fost în
soțită de o seamă de îmbunătățiri calitative. In can
tine, în căminele muncitorești este dominantă grija 
pentru asigurarea unor condiții sociale tot mai bune. 
Căminele au fost dotate cu mobilier nou, adecvat. 
Curățenia întregește atmosfera pe care gazdele se 
străduiesc să o facă cît mai agreabilă. In cadrul în
treprinderii, au fost înființate gospodării — anexă 
și au fost amenajate terenuri cultivabile pentru a- 
sigurarea din resurse proprii a unor cantități de pro
duse agroalimentare, în plus față de cele obținute 
de la fondul centralizat al statului. La Lupeni, so- 
lariile au dat primele recolte de legume, tot aici va 
începe amenajarea serelor în vederea valorificării 
superioare a suprafețelor de teren puse la dispoziția., 
întreprinderii.

Așadar, întreprinderea s-a dezvoltat continuu. A 
fost ridicată ștacheta exigenței în ce privește calita
tea serviciilor. Nota dominantă a comportării între
gului personal o constituie solicitudinea față de mi
neri, beneficiarii acestor măsuri adoptate prin grija 
partidului și statului nostru, pe plan social. Astfel, 
intr-un timp scurt, I.A.C.C.V.J. a devenit o prezen
ță economică și socială activă, o unitate care pune ■ 
în văloare numeroase inițiative gospodărești, din 
dorința de a asigura valorificarea superioară a bazei 
materiale tot mai bogate de care dispune. (I.M.)

tUrmart tin pag. 1}

emblema tricotajelor ce 
sînt livrate partenerilor 
din 7 țări,

_c Specializată în crea
ții pentru export, ne spu
nea inginerul șef al între
prinderii, Victor. 'Ursii, u- 
nitatea, construită din 
inițiativa tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general, ăl par
tidului,, a’ obținut, în a- 
eești- aproape patru ani 
d.? cinci a fost inan,-ii,ra
tă, importante1 cantități 
de tricouri. Deosebit de

Creații ale oamenilor, 
pentru oameni

elocventă este realizarea 
unor indicatori în acest 
an cum sînt producția 
marfă (care a crescut, 
comparativ cu anul 1979, 
cu 204,2 la sută), produc
ția ■ fizică (o creștere de 
265,5 la sută față de a- 
Ceeași perioadă), în acest 
an creindu-se 94 de noi 
modele, solicitate pentru 
calitatea lor, în tot mai 
multe țări.

flJrmor» «in pag. t) '

| upeni, august ’82.
I Reconstituim dru-

mul parcurs de 
acest puternic detașa
ment mineresc, în direc
ția indicată de secreta
rul general al partidu
lui. Este un drum al îm
plinirilor. Valoarea mij
loacelor fixe ale minei 
a ajuns la 2,3 miliarde 
lei, ceea ce înseamnă că 
valoarea utilajelor cu 
care lucrează azi un mi
ner al Lupeniului se ri
dică la aproape 550 000 
lei. Pentru amplificarea 
rodniciei muncii lor, a 
eforturilor pe , frontul 
cărbunelui, minerii din 
Lupeni dispun azi de 15 
complexe mecanizate, 28 
combine de abataj, 13 
combine de înaintare, 
14 000 de stîlpi și pes
te 10 000 grinzi de sus
ținere, 250 transportoa
re, peste 5 km benzi 
în flux conținu și mul
te alte utilaje moderne, 
de mare productivitate 
care au revoluționat teh
nologiile de extracție.

Mina nu mai este
ceea ce a fost acum 
20, 10, nici cel

puțin ceea ce a fost a- 
cum 5 ani. Și aceasta, 
mai ale6, prin dispariția 
uneltelor clasice și, o- 
dată cu ele, a metodelor 
de lucru pe cît de sim
ple, pe atît de grele, fi
ind înlocuite cu utila
jele de mare tehnicita
te care au transformat 
abatajele în veritabile 
uzine subterane. Azi, din 
totalul producției minei 
Lupeni — ai cărei vo
lum urmează să înregis
treze un salt de peste o 
jumătate milion de to
ne față de anul 1979, a-

Angajate ferm în între
cerea socialistă pentru 
îndeplinirea sarcinilor ce 
le revin sînt și colective
le de oameni ai muncii 
de la întreprinderea de 
confecții Vulcan, Fabrica 
de mobilă din Petrila și 
Țesătoria de mătase din 
Lupeni ; aceasta din ur
mă și nouă unitate eco- 

nul precedentei vizite a 
secretarului general al 
partidului în Valea Jiu
lui — peste 60 la sută 
din producția minei se 
extrage • din abataje sus
ținute mecanizat, iar 
din aceeași producție 
peste 70 la sută se rea
lizează cu tăiere meca
nizată. . ■

ste un salt calita- 
|* tiv o reușită ca- 

re vorbește de la si

Mecanizarea 
lucrărilor miniere

ne de roadele mecaniză
rii, ale eforturilor mineri
lor, specialiștilor mini
eri pentru fructificarea 
bogatei zestre tehnice 
din dotare.

— Principalul cîștig e 
faptul că oamenii, mi
nerii a« prins încrede
re, s-au convins că me
canizarea e principala 
cale pentru creșterea 
producției, că este un 
pas al revoluției tehni
ce făcut față de vechile 
metode și unelte clasice 
de lucru. Precizarea fă
cută de lng. Tiberiu Su- 
ciu, tînărul director ad
junct electromecanic al 
minei, are o acoperire 
faptică consistentă. Ex
periența ultimilor ani, 
creșterea gradului de 
pregătire Tehnică a oa
menilor — prin policali
ficare și specializare — 
au permis oamenilo r 
minei nu numai să stă- 
pînească și să exploate
ze eficient utilajele, ei

nomică va realiza, în fi
nal, la cele 162 de răz
boaie moderne, 12 mili
oane mp țesături.

O preocupare constantă, 
comună acestor colective 
de muncă, este ridicarea 
calificării profesionale, 
sporirea conștiinței mo- 
ral-politice care se fina
lizează în folosirea rațio
nală a mașinilor și mate
rialelor și în productivi
tăți superioare.

Tricotajele, confecțiile 
sau mobila sînt produse 
de oamenii Văii Jiului 
pentru oamenii țării. 

să le aducă chiar îmbu
nătățiri, să le adapteze 
condițiilor de zăcămînt. 
Mai mult, în climatul 
favorabil jcreat în sînul 
colectivului, mai multe 
brigăzi de mineri și e- 
chipe de electromecanici 
au lansat sau îmbrățișat 
inițiativa de a dubla du
rata de funcționare a 
complexelor -între repa
rațiile capitale, de a

reduce timpul de imobi
lizare a acestora cu 50— 
60 de zile, prin executa
rea reparațiilor în ate
lierele amenajate în 
subteran. Brigăzile com
plexe conduse de Cons
tantin Popa, Teodor 
Boncalo, Laszlo Matyus, 
Paul Grasu, loan Bu- 
duliceanu, Pavel Bujor 
și altele au devenit for
mații de elită în promo
varea noilor tehnologii,

Exigențe în investițiile sociale

Nici fațadele noilor blocuri 
de locuințe nu

Intre străzile Republi
cii și Vasile Roaită din 
Petroșani a fost construit, 
In ultimii ani, un nou 
cartier. Blocurile cu pa
tru nivele și cu aparta
mente compartimentate 
judicios, în conformitate 
ou cerințele confortului 
actual, oferă noilor loca
tari multă satisfacție, cu 
atît mai mult cu cît sînt 
situate în zona centrală 
a reședinței municipiului. 
In prezent se află în cons
trucție ultimele două blo
curi care împlinesc con
turul acestui nou cartier. 
Dar, din păcate, cîteva 
din blocurile construite 
și date în folosință nu au 
tencuite încă fațadele. 
Constructorii din cadrul 
șantierului 1 Petroșani al 
T.C.H. au meritul de a fi 
făurit acest cartier. Ei au 
amenajat și o bună parte 

dovedindu-și Virtuțile 
de mineri — tehnicieni, 
nu doar prin producții 
și productivități înalte, 
ci, așa cum le-a cerut 
secretarul general al
-- ■ ? • ‘ -'fT

partidului, și prin cagC> 
citatea lor de a întreți
ne exemplar și a repa
ra la nevoie utilajele 
moderne din ■ dotare.

inerii acestor for-
I mâții sînt promo-
" torii nu doar a 

tennicii noi, ci și a noi
lor valori etico-profesio- 
nale, născute și .afirmate 
pe solul fertil și gene
ros al climatului mine
resc tradițional de mun
că și luptă revoluționa
ră. Sînt purtătorii și pro
motorii înaltei compe
tențe profesionale, ai 
dăruirii în muncă și 
înaltei responsabilități i 
civice, valori care își 
afirmă zi de zi autori
tatea în fața exigențelor 
mereu, sporite ale bătă- " 
liei pentru mai mult

' • ...... t

cărbune, ale exigențelor 
pe care țara le pune în 
fața minerilor. . <• ’

trebuie uitate!
din sistematizările pe o- 
rizontală. Au fost beto
nate unele alei și trotua
re. Acum, cînd toamna 
bate la ușă, cetățenii din 
noul cartier sînt, pe bu
nă dreptate, îngrijorați 
că toată vara nu s-a fă
cut nimic pentru tencui- 
rea fațadelor. Să fi uitat 
constructorii că mai au de 
executat și aceste lu
crări? Dacă le-or fi ui
tat sau le neglijează, 1< 
reamintim pe această ca
le că zilele favorabile lu
crărilor de tencuife a fa
țadelor sînt din ce în mai 
scurte și mai puține. Pe 
cînd vor începe, construc
torii, lucrările la fațade
le uitate în acest cartier? 
Așteptăm răspunsul fap
tic al constructorilor cît 
se poate de grabnic.

I’esțe 800 <le soții și fiice ale minerilor din lo
calitățile. Văii Jiului lucrează în secțiile de produc
ție ale întreprinderii de confecții Vulcan.

Secția de mobilă din I’etrila este una din cele 
mai noi unități industriale ale Văii Jiului. In ima
gine, aspect de muncă de la mașina de turnat lac.

Vedere generală a liniei de producție pentru ex
port din cadrul secției tricotaje a întreprinderii de 
tricotaje Petroșani. Foto; Șt. NEMECSEK

® IN ZONA dintre 
LUMP. și piața Victo
riei din Petroșani a fost 
eliberat de vechile clă
diri ainplasatni-ntul pdri- 
tf.u .noi construcții. ■ Se 
extinde airtfel perimetrul 
'construcțiilor din cartie
rul Petroșani-Nord, care 
prind' i'irid' pe î'înd eon-

• CIRCULAȚIA prin 
orașul Lupeni se poate 
face' si pe noua arteră 
paralelă cu Jiul de Vest, 
din -.dreptul cartierului 
Sohodol pină în zona 
vechiului, centru al ora
șului.. Deci, atenție, au- 
tomobiliști la noile indi
catoare de circulație, fi
indcă ați fost introduse 
și. limitări ..ale vitezei je 
circulație in această zo
nă. •
• IN ORAȘUL VUL

CAN, Ia? parterul blocu
lui 19, lîngăr noua libră

rie, se amenajează, în a- 
ceste zile, un nou spa
țiu comercial. Eșțe vor
ba de magazinul. „Gos
tat”' care în , curând va 
fi deschis aici, în ime
diata apropiere a cen
trului civic al orașului.
• FOTBAL. S-a dis

putat prima etapă a 
campionatului, județean 
de fotbal. Iată rezulta
tele înregistrate în se
ria Valea Jiului ; Măgu
ra Pui — Preparatorul

Petrila 4—1; Sănătatea 
Vulcan — Preparatorul 
Lupeni 4—1 ; Piarîngul 
Lonea — Avîntul Hațeg 

1—2 ; C.F.R. . Petroșani 
— Minerul Uricăni 0—3.

Meciul Hidromin — 
Autobuzul a fost ainînat,

• DUPĂ CE CONS
TRUCTORII :au termi
nat montarea rețelei ter- 
moficării de pe strada 
Șt. O. Iosif din Petroșani 
au astupat gropile și ast

fel parcarea din spatele re o vor
cinematografului „7 No
iembrie" și-a -recăpătat 
destinația inițială.
• EXCURSIE. 17 tineri 

de la mina Petrila pleacă 
duminică, 5 septembrie, 
într-o atractivă excursie. 
Itinerariul excursiei i 
Petroșani — Tg. Jiu —. 
Pitești — București — 
Giurgiu, urmînd petrece
rea unei zile în R.P. Bul
garia. Ruta pe ca-

înapoiere, eX curși oniștii, 
cu microbuzul B.T.V, va 
fi: Giurgiu — București
— Buzău — Focșani — 
Bacău —Suceava — Gu. | 
ra Humorului — Bistrița ț. 
Năsăud — Dej Cluj — >
Alba lulia — Petroșani.

Rubrică realizată de
V. STRAlJȚ

I



NICOLAE CEAUSESCU

Măreață epopee
a munca

gră-

rulează benzi 
încărcate cu 
„aur negru", 
excelent din 
vedere tehnic,

5/ creației

„Avem datoria să ridicăm la un nivel tot 
mai înalt această activitate, să facem astfel 
încît să asigurăm desfășurarea în condiții cît 
mai bune a Festivalului național „Cînfarea 
României", tran$formîndu-l într-o puternică 
forță creatoare a întregii noastre națiuni so
cialiste, a poporului - adevăratul făuritor al 
culturii, a tot ce se realizează în patria noas
tră".

Festivalul national „Cînfarea României"

Șeful de schimb Mihai Serglîiuță. alături de ortacii Ioan Țugulea, Văsile Scrub, Victor Ciobanu și La- 
dislau Jșa, din brigada condusă de minerul Ion Volocaru, componenții uneia din hărnicite formații <le lu
cru ale sectorului III de la I.M. Uricani.

.

In anii socialismului 
așezarea oierească bine
cunoscută 
a devenit 
timp, iar 
forțe una 
cărbunelui 
din Valea 

înainte 
însă la ceea ce este 
rașul propriu-zis, se 
fățișează călătorului 

4irin imaginea a două 
obiective economice, 

prima, In 
*3 ordinea desfășurării pri- 

( virilor, este binecunos- 
! cuta întreprindere tni- 
! nieră, unitate de frunte 
I a Văii Jiului, cea de-a 
1 doua ce se înfățișează vi- 
I zitatorului este 
J de preparare a 

lui.
[ Unitate nouă,
I țață doar de cîțiva ani
[ din inițiativa secretaru-
• lui general al partidu-
[ lui, tovarășul Nicolae 
i Ceaușescu, această mo- 
[ demă uzină înglobează 
j în ea talentul și înde- 
i minarea, ambiția și do

rința de autoperfecțio-
> nare, a sutelor de femei
> din Uricani — fiice și
I soții de mineri, care au
• găsit, prin această in-’
> vestiție. calea de a-și
’ pune în valoare price--
> Perea și voința de a fi
[ utile societății.
i Alături, la unitatea ce
‘ a consacrat de fapt o-
> rașul pe harta econo- 
! mică a Văii, a României

socialiste, dîndu-i valen-
' țe nebănuite cu 35 de
1 ani în urmă, cînd se 

înființau primele gale- 
Ții- săpate cu unelte ru
dimentare, acum, pe ga
leriile subterane atear-

\ . ■■ "

— Urscaniul 
oraș prin 

prin propriile 
din „cetățile" 

cocsificabil 
Jiului, 
de a ajunge 

o- 
în-

Secția 
cuarțu-

înfiin-

gă locomotive trăgînd 
după ele convoaie de 
vagonete, 
nesfîrșite 
prețiosul 
Dotată 
punct de 
mina rivalizează cu tot 
ce are mai bun țara . 
noastră în materie de 
minerit. Premiera, care 
a avut loc la Uricani 
cu doi ani în urmă — 
montarea unui complex 
mecanizat de mare înăl-
TffumufUHfmuimfHmMHmmmimummTmmiitiuț 

URICANI-un oraș minier 
în pas cu înnoirea țării 
țime este reeditată a- 
cum : 1» același sector 
II, același neobosit mais
tru electromecanic Ilie

împreună 
grup de oameni 

lucrează în a- 
frontal din pa-' 
bloc 1-Sud, stra- 

•18, expediind Ia 
de peste 

Este 
una din dovezile 

minerii Uricaniului 
să răspundă prin

A

Amorăriței, 
cu un 
inimoși, 
batajul 
noul V, 
tul 17- 
ziuă producții 
1 000 tone zilnic, 
doar 
că 
știu 
fapte minunatelor con
diții create de partid, 
la inițiativa secretaru
lui său general, tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

Cei 17 ani care au tre
cut de 
IX-lea 
cînd în 
lui și 
se află tovarășul Nicolae

la Congresul al 
al P.C.R., de 
fruntea ' partidu- 

poporului, noit.ru

fUrmart din pap. I)

puțin spectaculoase — în 
viața profesională a cons
tructorilor de utilaj mi
ner. Despre aceste împli
niri ale oamenilor, un ve
teran al uzinei, 
Alexandru Demeter, 
la secția mecanică, 
spunea la rîndul său :

— Sub ochii noștri, 
oamenilor . mai vechi 

.... la I.U.M. Petrșoani. 
petrecut transformări 
mitoare în anii u 
lor două cincinale, 
am primit de mai 
ori vizita secretarului 

. neral al partidului.
noirea dotării per: 
colectivului nostru 
muncă să contribuie 
înfăptuirea 
de mecanizare a mineri
tului. inițiat de tovarășul 
Nicolae Ceausescu, în 
secția mecanică realizîn- 
du-se acum grupul conic 
pentru transportoare gre
le, grupul conic pentru 
combinele CA-2, care îna
inte, se făceau în . colabo
rare -cu alte întreprinderi 

mașini.
din

a- 
în-

Ceaușescu, revoluționar 
încercat, se înscriu, ca 
și în letopisețul poporu
lui nostru, și în istoria 
oamenilor nauncii din 
Uricani ca anii cei mai 
plini și mai bogați în 
împliniri din întreaga 
istorie a acestei •străve
chi așezări, probînd cu 
argumentele faptelor 
forța creatoare a clasei 
muncitoare, capacitatea 
Partidului Comunist 
Român de a pătrunde

sensul, esența legităților 
obiective și de a le a- 
plica la realitățile so
cietății românești, la 
condițiile istorice con
crete ale țării noastre.

Pentru minerii, cons
tructorii, preparatorii, 
pentru toți fiii și fiicele 
Uricaniului s-a construit 
în lunca Jiului de Vest 
un oraș cu zeci de blo
curi spațioase,
cu instalații de apă și 
canalizare. încălzire cen
trală — atribute ale ■ u- 
nei vieți civilizate. La 
parterele multor blocuri 
funcționează unități co
merciale care desfac 
către populație mărfuri

. a căror valoare depă
șește 200 milioane lei 
anual. Amintirea celor 
2—3 prăvălioare de al-

dotate

Foto: Șt. NEMECSEK

tădată rămîne undeva 
departe, pierdută în ne 
gura anilor ce 
scurs.

Rețeaua sanitară 
rasului, școala și 
dinița, așezămintele 
culturale ale orașului 
vorbesc, la fel, despre 
profundele transformări 
câne au marcat trecerea 
prin ani a vechii așe
zări de aici, de pe ma
lurile Jiului de Vest 
Ca urmare a orientă
rilor și indicațiilor da
te de secretarul gene
ral al partidului, cu 
ocazia vizitelor efec
tuate în Valea Jiului, 
a sarcinilor stabilite de 
Congresul al XII-lea al 
P.C.R., de Plenarele 
C.C. al P.C.R. din 31 
martie și 1—2 iunie 
1982 privind dezvoltarea 
bazei energetice și de 
materii prime, creșterea 
accelerată a producției de 
cărbune, mina și orașul 
Uricani vor cunoaște și 
pe mai departe noi trans
formări înnoitoare, noi 
împliniri pe verticala 
vieții noi socialiste.

Deschizînd noi mine 
în zonele Valea de Brazi 
și Hobiceni, exploatînd 
cu eficiență prezentele 
straturi, dezvoltînd în 
ritm susținut extracția 1
cărbunelui, extracția cu- 
arțului de Șiglău, punînd ‘
accent pe toate laturile '■
vieții economice, sociale î
și culturale locuitorii U- <
rîcaniului vor urca noi (
trepte de progres și pros- 1
peritate. )

< <<

loan Alexandru TATAR

Strălucită inițiativă a 
secretarului general al 
partidului, Festivâlul na
țional „Cîntarea Româ
niei", măreață epopee a 
muncii și creației între
gului nostru popor a po
larizat, și aici în Valea 
Jiului, ca în întreaga ța
ră, ansamblul preocupă
rilor tuturor factorilor e- 
ducaționali spre valorifi
carea tradițiilor culturale 
și artistice, împletirea 
tradițiilor istorice cu pers
pectivele dezvoltării vi
itoare, pentru ca teatrul, 
muzeul, bibliotecile, că
minele culturale, casele 
de cultură și cluburile 
sindicatelor să devină o 
școală de educație patrio
tică a tuturor vîrstelor. 
„Se poate spune cS, în ca
drul Festivalului național 
„Cîntarea României", oa
menii muncii sînt șl fău
ritorii nftii creații și par
ticipants și beneficiarii a- 
cestei activități, care de
monstrează cu putere for
ța și energia creatoare, 
talentul inestimabil al 
minunatului nostru po
por", spunea tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
de la înalta tribună a 
Congresului educației poli
tice și culturii socialiste.

Intr-adevăr, mai mult 
ca oricînd, în anii lu
minoși și fericiți ai socia
lismului, mai pregnant în 
ultmii 17, care au trecut 
de la Congresul al IX-lea 
al partidului, perioadă in
trată. pe drept cuvînt. în 
istoria neamului ca „e- 

aici, în 
a cărbune- 

oamenii au 
cînte împli- 
amplă des- 
forțe arțisti- 
mtscare de -.Î'Â. . : ,-V ; '

Istorie nouă

acolo unde se hotărăște 
soarta producției.

Numai în actuala ediție 
a festivalului s-au cons
tituit și funcționează în
întreaga Vale a Jiului 152 
de formații artistice de
amatori, cuprinzînd peste 
2500 de oameni ai mun
cii de diferite vîrste și 
profesiuni. In ediția pre
cedentă s-au obținut 
de titluri de laureat 
țară.. Brigăzile artistice (31 
de formații), corurile mix
te și pe voci egale (20), 
formațiile de muzică u- 
șoară (24), de dansuri 
populare (10), tarafurile 
(8), fanfarele (8), formați
ile de teatru (8), sînt o 
prezență activă în viața 
și activitatea minerilor 
Văii Jiului. Este impre
sionant că, mare parte 
din componenții lor sînt 
mineri, cei care ieșind din 
mină, de la izvoarele lu
minii, schimbă abatajul 
cu scena dintr-o 
demnă de tot 
Se amplifică mereu mun
ca cu cartea, în cele 12 
biblioteci cu sediu și 3'8 
volante (cuprinzînd, toa
te, peste 200 000 volume), 
fiind înscriși nuinăi de la 
începutul acestui an pes
te 10 000 de cititori, 
cele 7 scene ale Văii 
lui au fost susținute 
cadrul generos 
valului național 
României" mai 
400 de spectacole, 
nate de peste 250 000 de 
spectatori. In cadrul celor 

. 7;.Universități cultural-ști- 
ințifice se desfășoară 
114 cursuri cu o largă te
matică educativă, la 
participă peste 3 000 
oameni ai. muncii, i 
le largi.de oameni ai 
cii au fost atrase in 
re măsură la creația 
nico-științifică. ';<■

Acestea sînt numai 
parte din activitățile 
re se desfășoară în Valea 
Jiului în Festivalul națio
nal „Cîntarea României", 
cadru de afirmare' plenii- 

, ră a capacității creatoa
re și interpretative, bun al 
întregului popor. Fără în
doială, această activitâte ' 
se va ridica în viitor pe. 
trepte calitativ superioa
re, pentru a răspunde 
prin fapte îndemnurilor 
formulate de secretarul 
general al partidului.

49 
pe

pasiune 
respectul.

Fp
Jiu- 

în 
al Festi- 
„Cîntarea ■ 
mult de 

vizio-

neamului 
poca Ceausescu", 
vechea vatră 
lui românesc 
învățat să-și 
nirile. O 
fășurare de 
ce, intr-o 
prestigiu, amplificată edi
ție de ediție, prin partici
parea numeroasă și 
calitate a creatorilor 
bunuri materiale, s-a 
etanșat încă, din 1977, 
dată cu prima ediție 

^festivalului, Au fost în
ființate formații artistice 
noi, au avut loc diversifi
carea și îmbogățirea re- 
pertoriilor și,. poate cel- 
mai mare eiștig. pe lingă 
cuprinderea la aceste ac
țiuni a tuturor categoriilor 
de „oameni ai muncii, ac
tivitatea cultural-artistică 
a acestora a fost orientată 
către sălile de apel ale 
minelor, către atelierele 
și secliile întreprinderilor.

care • 
) de 
Mase-
mun- 

m a- 
teh-

de 
de 

de- 
o- 
a

o 
ca-

tului socialist pe emble
ma I.U.M. Petroșani, pre
cum și în viata oamenilor 
uzinei, sînt, firește, mult 
mai numeroase decît cele 
relatate. Viitorul, prefigu
rat cu cutezanță de pro
gramul partidului- privind 
mecanizarea mineritului, 
va adăuga cu siguranță 
alte noi și valoroase îm
pliniri ale devenirii uzi
nei într-o măre și moder
nă întreprindere construc
toare de mașini si utilaje 
miniere cu care benefici
arii acestora — minerii 
să dea patriei tot mai 
mult cărbune.

Dăneasa și Nicolae Stra- 
teciuc, rectificatorii Ma
rin Neagoie, Constantin

,'.R.__1 Ștefănes-, 
cu, Adrian Ștefan șl. mulți 
al ti muncitori care au do- 
bîhdit o calificare supe
rioară. 'mp-'.

Repetăm, altor interlo
cutori . din uzină, . întreba- 

pen- 
cei 

peste

maistrul • Petrijâ, Viorel 
de
ne

a 
de 

s-au 
ui- 

iltime- 
cind 

multe 
ge- 
ln-: 

Trite 
de 
la 

programului

rea : ce a însemnat 
tru ei, pentru toți 
2 000 muncitori- — 
95 la sută calificați 
trecerea ’ la înfăptuirea ■ 
programului de mei um
ilire a mineritului în Va
lea Jiului, ațrăgînd după 
șine ampla dezvoltare și 
modernizarea uzinei ? Răs
punsurile primite au în 
totalitate în vedere ace
leași împliniri și fapte de 
.muncă. cu care întregul

......... ........ . a 
în mod plenar 
partidului de a

colectiv de ,1a I.U.M.P. 
răspuns 
chemării 
sprijini cu utilaje de cre
ație proprie — la nivelul 
tehnicii de vîrf contempo
rane — munca și realizări., 
le minerilor Văii Jiului în 
creșterea continuă a pro
ducției de cărbune, 
va fapte și cifre de 
silit grăitoare în 
sens. S-a trecut la 
ducția de serie a comple
xei or mocan i za te SM A -1

a combinelor 
Rem-us de : abataj CA-1. și CA-2,

constructoare de 
Ce au ctștigat oamenii 
secția noastră în urma 
cestui profund proces 
noitor ? Au cîștigat e-
n.orm pe plan profesional, 
al civilizației tehnice în 
care s-au integrat. Des
pre această vie realitate 
pot vorbi cu mîndrie fre- și SMA-2,
zorii Ion Raica. Reruns ('

Cite- 
bilanț 
acest 
pro-

ultimul tip ini tind 
tarea locurilor de 
ducție din bazinul 
carbonifer.
tul acestui cincinal, cons
tructorii de mașini din Pe. 
l roșani a u livrat .■ benefi
ciarilor 11 complexe me
canizate, 13 combine de 
abataj, 6 foreze, peste 200 
transportoare TR-2, 40 000 
de grinzi metalice de sus
ținere și alte utilaje -mo
derne. In ultimii cinei, ani, 
producția cu emblema 
1UM.1Ț a fost înnoită în 
proporție de 95 la 
Aplicîndu-se în viață 
tlicațiile 
ducerii partidului 
reducerea 
trecut cu hotărîre. la 
vansarea 1 ‘ 
milări. valoarea 
meniului hidraulic 
lat în construcție proprie 
numai în perioada trecu
tă din acest an se cifrea
ză la peste 5 milioane lei. 
In -acest context merită 
notat faptul că, noua și 
moderna secție — de hi
draulică — in care se fa
brică acest echipament a 
fost dată în funcțiune, în 
august, cu un devans de 
șase luni economisindu-se 
astfel peste 1 .milion de 
lei valută.

Faptele din ..istoria ■ noua 
scrisă la timpul prezen-

în do- 
pro- 

nostru 
De la,. începu-

sută, 
iii- 

și sarcinile con- 
pentru 

importului, s-a 
de- 

planului <|e âsi- 
iloarea eChipa- 

asimi.

Mircea Bl JORESCU

„Nedeia vulcăneană" 
ilru al Festivalului național 
suri a ansamblului folcloric 
a „Nedeii vuleănene", 
local.

manifestare tradițională cuprinsă in generosul ca- 
,,Cîntarea României". In imagine, formația de, dan. 

„I’aîîngul", o prezență remarcabilă la a X-a ediție 
o pledoarie pentru frumusețea neîntinată a folclorului

noit.ru
largi.de
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu a început 
o vizită de lucru în județul Hunedoara

(Urmare din pag. I)

zei de materii prime, să 
contribuie lș înfăptuirea 
programului de asigurare 
a independenței energetice 
a țării.

Pe stadionul orașului 
Deva, unde a aterizat e- 
licopterul prezidențial, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost salutați, cu deose
bită stimă și respect de 
primul secretar al Comi
tetului județean Hune
doara al P.C.R.. Radu 
Bălan, care. în numele 
comuniștilor, al tuturor 
celor ce trăiesc și mun
cesc pe aceste meleaguri 
încărcate de istorie, ra
cordate plenar la împlini
rile de azi ale țării, le-a 
urat un călduros bun ve
nit în municipiul Deva și 
județul Hunedoara.

Miile de locuitori ai o-' 
rasului veniți pe stadion 
au făcut conducătorului 
iubit al partidului și sta
tului, tovarășei Elena 
Ceaușescu o primire en
tuziastă. Este o atmosfe
ră de mare sărbătoare, 
de nețărmurită bucurie 
pentru reîntîlnirea cu to
W„WWWWWZ//ZXr///ZZ/ZZZ/ZZZ/ZZZ//ZZZ/ZZZ///ZZZZ///ZZ/ZZZ/Z/ZZZZZ////ZZZZZ///ZZZZ/ZZ//Z//Z///Z>ZZ/////Z////Z/ZWZZ/Z/ZZZZZ/ZZZ/ZZ//Z/ZZZfZ/ZZ/

l/aioarea si-a spus cuvinlu!
ȘTIINȚA PETROȘANI— 

R.C. GRI VIȚA ROSIE 
BUCUREȘTI 15—9 (9—3). 
Min. 1, secunda 30 : drop- 
gol Bucos de la 35 m și 
meciul pornește de la a- 
cest scor, în fața unei e_ 
chipe recunoscute în toa
tă țara, prin forța liniei de 
înaintare. Nici bine nu s-au 
terminat aplauzele și ura- 
lele spectatorilor și antre- 
norul-jucător al Științei 
trage faza la indigo de la 
40 m : 6—0 ! în min. 3 al 
meciului.

Cu Dinu Constantin, 
Aurel, Tudose (foști la 
Știința) în echipă, adver
sarii reușesc să-și pună 
în valoare linia de trei- 
sferturi și Bidirel reduce 
din handicap : 6—3, min. 
8. Din acest moțnent cele 
două combatante colabo
rează sportiv la primul 
mare recital rugbistic sus
ținut pe terenul din Petro

varășul Nicolae Ceaușescu, 
expresie a sentimentelor 
de aleasă prețuire pen
tru omul de frunte al ță
rii de numele căruia se 
leagă marile prefaceri pe 
care le-a cunoscut și ju
dețul Hunedoara, asemeni 
tuturor județelor țării, în 
anii socialismului, și, cu 
deosebire, în cei 17 ani 
care au trecut de la Con
gresul al IX-lea al parti
dului.

O gardă alcătuită din 
ostași ai forțelor noastre 
armate, din membri ai 
gărzilor patriotice și ai 
formațiilor de pregătire 
a tineretului pentru apă
rarea patriei a prezentat 
onorul.

A fost intonat Imnul de 
Stat al Republicii Socia
liste România-,

Țineri și tinere îmbră- 
’ câți în frumoase costume 

naționale ale locului, pio
nieri și șoimi ai patriei o- 
feră tovarășului Nicolae 
Ceaușescu șl tovarășei 
Elena Ceaușescu, cu emo
ție, din adîncul inimilor 
lor, flori ale bucuriei și 
recunoștinței.

In semn de aleasă os
pitalitate, tovarășul Nicolae 

șani, în acest nou campio
nat.

Faze de mare rafina
ment, care au evidențiat 
forma bună a jucătorilor 
Bucan (intrat pe teren ne. 
.refăcut după accidentare), 
Dobre, Sușinschi, Cons
tantin Ștefan, Bonea, Dru- 
mea și Ion Florentin, au 
constituit un adevărat de
liciu chiar și pentru bucu- 
reștenii aflați în tribună.

Fără îndoială, primul 
jucător al meciului a fost, 
din nou, Mihai Bucos, ca
re a dat măsura adevăra
tei sale valori prin cele 
15. puncte marcate, prin 
l.p. din min. 20, de la 45 
m (!), min. 63, de la 38 
m și 69 de la mijlocul te
renului !!!

Conform unei scheme 
tactice bine puse la punct, 
jucătorii menționați, lin
gă care au jucat bine, Or- 
telecan, Viciu, Catană, 

Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt invitați să 
guste din pîine și sare, 
din ploștile cu vin, sîm- 
bolizînd rodn icia pămîn- 
tului acestor locuri.

Cei prezenți poartă cu 
mîndrie portretele tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
și ale tovarășei Elena 
Ceaușescu, drapele roșii șt 
tricolore. Se scandează cu. 
însuflețire, neîntrerupt, 
„Ceaușescu, fiu iubit, la 
noi bine ați venit !“,

.„Ceaușescu — P.C.R. !“,
„Ceaușeseu și poporul !“.
In tribuna centrală a sta
dionului, un .grup nume
ros de copii, îmbrăcați 
în tricouri roșii, înscriu, 
cu corpurile lor, numele 
drag și stimat: „Ceaușescu". 
In semn de omagiu, ră
sună trompetele. Tinerii 
execută cu virtuozitate 
frumoase exerciții sporti
ve. Pe numeroase pan
carte, numele secretarului 
general al partidului este 
asociat, firesc, cu recu
noștință, celei mai mari 
aspirații a omenirii — 
pacea.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu răspund cu prie

Budică, Chiriac, Dumitru 
Florian, V. Dobre și Duca,. 
au știut să dirijeze mingi 
utile către antrenorul-ju- 
cător. S-au aplaudat lungi 
trimiteri în tușă, avalan
șe de l.p.u. care au sufo
cat echipa adversă. Gri- 
vița roșie a înscris prin 
Bidirel, min. 43 : 9—6 și 
prin Tudose, min. 46: 
9—9, dar egalitatea nu 
putea dura . mult. Meciul 
a plăcut prin angaja
mentul fizic și sportivita
te. De la oaspeți s-au mai 
evidențiat Dinu, Anton și 
Berende.

A arbitrat . bine Soare 
Paul (București), într-un 
meci care va fi preludiul 
celui hotărîtor, de dumi
nică, în fața echipei cam
pioane, Dinamo. Deci, pen
tru toți: Hal Știința 1

Ioan Dan BALAN 

tenie acestor manifestări 
de simpatie, aclamațiilor 
îndelungi ale mulțimii.

De la stadion, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu 
s-au îndreptat, într-o ma
șină deschisă, spre reșe
dința oficială. De o parte 
și de alta a traseului stră
bătut se aflau numeroș) 
locuitori ai municipiului 
Deva, care au ținut sȘ 
vină, la această oră da 
seară, în întâmpinarea 
conducătorului iubit al 
partidului și statului. 
Bucuria momentului este 
exprimată în cintcșce și 
dansuri executate de ar
tiști amatori și profesio
niști, din municipiu și din 
comunele învecinate, îm
brăcați în frumoase cos
tume .populare. Și aici, ea 
și la stadion, se regăsește 
aceeași atmosferă însu
flețită prin care se dă 
expresie satisfacției de a-1 
avea din nou în mijlocul 
lor, ca oaspete drag, pe 
cel ce-și dedică întreaga 
viață binelui și fericirii J 
națiunii române, propăși- ■ 
rii continue a patriei noas- | 
tre socialiste — tovarășul •' 
Nicolae Ceaușescu.

Telex Telex
• Astăzi pe stadionul 

Progresul din Capitală va 
avea loc meciul internați
onal amical de fotbal din
tre echipele de juniori ale, 
României și Libiei. Jocul 
va începe la ora 17,00.

+
0 -In zilele de 10 și 11 

septembrie se va dispu
ta la Poprad (Cehoslova
cia) raliul internațional 
automobilistic : „Cupa Ta
tra", care contează pentru 
„Cupa Păcii și Prieteniei" 
și campionatul european 
de specialitate. La aceas
tă competiție vor partici
pa și echipajele românești 
alcătuite din : Vasile Ște
fan — I. Mălăuț, Gh. 
Udrea — Banca Dacian, 
Eugen lonescu Cristea — 
M. Militaru, P Aldea — 
Gh. Nemeș și M. Bucur 
— C. Simeanu.

O săptămînă mai tîrziu 
piloții români vor fi pre
zenți la competiția inter
națională de viteză (cir
cuit) pentru „Cupa Al- 
bena“, care se va desfășu
ra în Bulgaria. Vor lua 
startul St. lancovici, N. 
Grigoras. V. Nicoară și 
B. Ursu.

j PETROȘANI — 7 No- 
• iembrie: Bonner fiul > 
î Unirea: Destine roman- 
i tice.
i PETRILA : Cei șapte 

fantastici.
LONEA , Povestea lui

Buddy Holly,
VULCAN. învingăto

rul..-.
LUPENI — Cultural;

Angela merge,, mai depar
te. -

URICANI : ■ Călăuză,
I—II.

/ ' VO,-

11,00 Telex.
.11,05 Matineu de vacan

ță — desene ani
mate. . r:

11,55 Muzică populară.

Autobaza C.M.V.J. 
Petroșani

recrutează absolvenți a 10 clase, care nu au 
împlinit vîrsfa de 19 ani, pînă la 15 septembrie 
1982, pentru meseriile :

® mecanici, conducători auto (cu durata 
de școlarizare de un ari) < i,h:

• electromecanici auto, cu durata de șco
larizare de un an și jumătate

• tinichigii sudori auto, cu durata de un 
an și jumătate

• mecanici pentru mașini și utilaje auto, 
cu durata de un an

CONDIȚII :

- diplomă de absolvire a zece clase și 
cu copia legalizată ;

- aviz medical, eliberat de policlinica 
C.F.R. Sîmeria și cu mențiunea: „apt conducă
tor auto";

- aviz psihologic, eliberat de laboraio'.‘' 
M.T.Tc. Deva.

Cei interesați :sâ șe prezinte la sediul Au
tobazei, strada M. Eminescu nr. 22 Petroșani, 
pînă în data de 4 septembrie 1982, pentru a 
fi însoțiți de un delegat, la Simeria și Deva, 
în vederea rezolvării dosarelor.

In jurul orei 12,30 —•
Transmisiune di
rectă: Adunarea
populară din mu
nicipiul Petroșani, 
prilejuită de Vizita 
de lucru a tovară
șului N i c o 1 a e 
Ceaușescu în jude
țul Hunedoara, 

16,00 Telex.
16,0.5 Orarul educativ al 

vacanței.
16.25 Viața culturală. 
17,00 Studioul tineretului. 
18,00 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal.
20,50 Muzică populară, i
21,10 Dosarul șomajului ș 

— producție a stu- • 
diourilor de televi- ț 
ziune elvețiene.

21.25 Serial . științific : I
„Lumea reală". I 
(ultimul episod). .’

21,55 Intîlnire muzicală ș 
cu baritonul Eduard j 
Tumagianian. ș

22,15 Telejurnal. 1 |

Duminică, 5 septembrie
I

8,00 Televacanța.
8,40 Omul și sănătatea.
9,00 De strajă Patriei.
9,30 Bucuriile muzicii

10,00 Viața satului.
11,45 Lumea copiilor.
13,00 Album duminical.
14,00 Desene animate.
17.40 Teatru în serial. 

Mușatinii. Episodul 
10.

18.40 Micul ecran pentru 
cei mici.

19,00 Telejurnal. Sport.
19.20 Călătorie prin țara 

mea, . :
19.40 Cîntarea României.
20.20 Film artistic. Cei 

trei mușchetari.
22.20 Telejurnal.
22,30 Studioul operetei.

Luni, 6 septembrie

15,00 Emisiune în limba 
maghiară.

17.40 Reortaj pe glob. 
Eșpală la Rio.

20,00 Telejurnal.

20,25 Cincinal ’81—’85.
20,45 Cadran mondial.
21,05 Roman foileton. 

Pastorala ’43. Epi
sodul 2.

21.50 Telejurnal.
22,00 Din albumul celor 

mai frumoase doi
ne, balade și jocuri 
populare.

Marți, 7 septembrie

11,00 Telex.
11,05 Roman foileton. 

Pastorala '43. Epi
sodul 2.

11.50 Refrene lirice.
12,10 Cadran mondial. -
12,30 Matineu de vacanță.
13,00 Închiderea progra

mului.
16,00 Telex.
16,05 Seara televiziunii 

bulgare.
17.50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea econo

mică.
20,35 Capodopere ale mu

zicii românești. Sim

fonia 1 de George 
Enescu.

20.50 Seara televiziunii 
bulgare. Film artis
tic. Mina albă.

21.50 Telejurnal.
22,00 Muzică ușoară.
uiiiiimiiiiiiiumiiHiiiuiimuiiiimiiiiiiiiiu

PROGRAMUL ȚV/
Miercuri, 8 septembrie

16,00 Telex.
16,05 Profiluri școlare.
16,30 Clubul tineretului.
17,20 Actualitatea econo

mică.
17,50 1001 de seri.
18,00 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal.'
20,35 Ancheta TV. In ins

tanța opiniei publice: 
chilipirgiii.

20,55 Telecinemateca. Ci

clul: Ecranizări du
pă opere literare.
Cuib de vipere. Pro
ducție a studiouri
lor franceze.

22,20 Telejurnal,

Joi, 9 septembrie

11,00 Telex.
11,05 Film serial. Lumini 

și umbre. Episodul 
19.

11,55 Pași de viață lungă
12,25 Matineu de vacanță 
16,00 Telex.
16,05 Cunoașterea limbii 

române, o îndatori
re patriotică.

16,30 Din țările socialiste. 
R.P.D. Coreeană.

17,00 Studioul tineretului.
17,40 Melodii populare din 

R.P. Bulgaria,

20,00 Telejurnal.
20,25 Actualitatea econo

mică,
20.40 Dosarul șomajului.
21,00 Tinere talente, Mi- 

haela Martin — re
cital v de vioară.

21,20 Serial științific. Cor
pul uman. Premieră, 
pe țară (1). Produc
ție a studiourilor en
gleze.

21.50 Telejurnal.
22,10 Meridianele cînțe- 

cului.
Vineri, 10 septembrie

15,00 Telex.
15,05 La orizont — un 

nou an. școlar.
15,30 La volan.
15,45 Emisiune în limba 

germană.
17.40 Tragerea loto.
17.50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20,25 Pentru curtea și gră

dina dy.
20,35 Călătorie prin țara 

mea. Oameni pe

Valea Doftanei.
21,00 Film artistic. El 

Greco. Coproducție 
, internațională.

22.20 Telejurnal.
Sîmbătă, 11 septembrie

11,00 Telex.
11,05 Matineu de vacanță.
11,35 Film artistic. Cuib 

de vipere.
13,00 La sfîrșit de săptă

mînă.
17,35. Sâptănffna 1 politică.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal. Sport.
19.20 A patriei cinstire. 

Moment poetic.
19.30 Teleenciclopedia.
20,10 Ritmuri tinerești.
20,40 Film serial. Lumini 

și umbre. Episodul
' 21- ■■■

21.30 Intîlnirea de sîmbă
tă seara. Spectacol 
de varietăți umoris
tice, muzicale, core-

I grafice.
22.20 Telej urnai.
22.30 Nocturna TV.
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